
პროექტის განხორციელების პერიოდი: 15.04.2019 - 15.06.2019

ახალგაზრდა ამომრჩევლების საარჩევნო ცნობიერების და 

სამოქალაქო კულტურის ამაღლების ხელშეწყობა

Post - ალიონი



პროექტის მიზანი-

 გურიის რეგიონში მცხოვრები ახალგაზრდების  საზოგადოებრივი       

პასუხისმგებლობის სტიმულირება;

 არჩევანის, როგორც დემოკრატიული უფლების გაცნობიერებაში      

დახმარება ინფორმაციის მიწოდების გზით;   

 ანგარიშვალდებულების, მონიტორინგის პროცედურების ცოდნის  

გაღრმავება და ამ პროცესში ჩართვისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების  

შეძენა. 

პროექტის გახორციელების არეალი - გურია



სამიზნე ჯგუფი -

-გურიაში მცხოვრები ახალგაზრდები - 200-ზე მეტი ახალგაზრდა; 70% - ქალი, 30% -ვაჟი;

-შუალედურ არჩევნებში ჩართული პოლიტიკური პარტიები და მათი მხარდამჭერები - 50 ადამიანი; 80%-კაცი; 20% - ქალი;

-ბეჭდური პლატფორმის მომხმარებელი აუდიტორია - კვირაში 12 000 მკითხველი (კოეფიციენტი - 5, ეგზემპლარი 2500); ონლაინ              

პლატფორმის მომხმარებელი აუდიტორია - საშუალოდ, 6000 უნიკალური ვიზიტორი დღეში; ოფიციალური FB გვერდის გამომწერი -

20000; 25000 იუზერი ოფიციალურ ჯგუფში; 56%- ქალი, 44%-მამაკაცი (ვებ მთვლელის მონაცემებით).
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მონაწილე ახალგაზრდები საარჩევნო სუბიექტები მედია მომხმარებელი 5x 

სულ ქალი კაცი



პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ღონისძიებების მიმოხილვა -

საგაზეთო ჩანართი დაიბეჭდა და გაზეთ “გურია ნიუსთან“ ერთად მედიასახლის სადისტრიბუციო ქსელით გავრცელდა;

მომზადდა 4 ერთწუთიანი ტიტრებიანი ვიდეოკლიპი, რომელიც შეიცავდა მოწოდებას არჩევნებში მონაწილეობის აუცილებლობის შესახებ. კლიპები განთავსდა ვებ

გვერდზე www.gurianews.com და გაზიარდა სოცქსელებში. 

პროექტის ფარგლებში შედგა ორი დებატი საარჩევნო სუბიექტებისა და საარჩევნო შტაბების წარმომადგენლების მონაწილეობით. დებატებში მონაწილეობა მიიღო ექვსმა 

მამაკაცმა და ერთმა ქალმა. დებატების ამსახველი ვიდეომასალა გამოქვეყნდა ვებგვერდზე gurianews.com და გადაიცემოდა ლაივსტრიმით.

ღონისძიება N3 - 3 მაისი,

16 მაისი

ფოტო მასალა:

ღონისძიება N1: 29 აპრილი, 

6 მაისი, 13 მაისი, 20 მაისი

ღონისძიება N2: 31 

აპრილი, 15 მაისი

ვიდეო მასალა:



შედგა სამი შეხვედრა ახალგაზრდებთან, ასევე, კონტრიბუციის ფარგლებში ჩატარდა საინფორმაციო შეხვედრა, ჩოხატაურის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარესთან.

გაიმართა ინტელექტუალური თამაში “საარჩევნო გურული ლელო“, რომელშიც მონაწილეობდა მდინარე ბჟუჟს გაღმა-გამოღმა მცხოვრები ახალგაზრდების ორი გუნდი   “გაღმელები“ 

და “გამოღმელები“.   თითოეულ გუნდში  6-6 ახალგაზრდა თამაშობდა და თამაში გადაიცემოდა ლაივსტრიმით

შუალედური არჩევნების წინა დღეს მოეწყო საინფორმაციო აქცია - ახალგაზრდებმა ოზურგეთში, რამდენიმე ლოკაციაზე დაარიგეს საარჩევნო ფლაერები

ღონისძიება N4: 31 აპრილი,       

10 მაისი, 2 ივნისი

ფოტო მასალა:

ღონისძიება N5:16 მაისი

ფოტო მასალა:

ღონისძიება N6:18 მაისი

ფოტო მასალა:



პროექტის ეფექტი (მიღწეული შედეგები):

 გურიის რეგიონში მცხოვრებმა ახალგაზრდებმა მიიღეს მეტი ინფორმაცია მათი უფლებების, მოვალეობების 

და საარჩევნო პროცედურების შესახებ - მათი მონაწილეობით მომზადდა და დაიბეჭდა 4 ოთხგგვერდიანი  

საგაზეთო ჩანართი; მოხდა შეხვედრების (3 შეხვედრა), დებატების (2 დებატი) და ინტელექტუალური 

თამაშის (1 თამაში) ორგანიზება, ჩატარება და ლაივსტრიმით გადაცემა; ჩატარდა საინფორმაციო აქცია.

 აქტივობების შესახებ  ინფორმაციები (წინმსწრებად - ანონსების სახით,  ჩატარების შემდგომ - ინფორმაციის   

ან მოკლე ანგარიშის სახით, გამოქვეყნდა გაზეთ “გურია ნიუსში“ საპროექტო ჩანართში და მაღალრეიტინგულ 

ვებ-გვერდზე www.gurianews.com; ასევე, გადაიცა ლაივსტრიმით და გაზიარდა სოციალურ ქსელებში -

21 პუბლიკაცია; 

 პროექტმა ხელი შეუწყო ახალგაზრდების პრობლემების იდენტიფიცირებას - მომზადდა და ჩანართში, ასევე,  

ვებგვერდზე gurianews.com გამოქვეყნდა ახალგაზრდებისთვის განკუთვნილი სახელმწიფო და მუნიციპალური 

პროგრამების მოკვლევა - 2 პუბლიკაცია;

 შესაძლებლობა მისცა ახალგაზრდებს ჰქონოდათ სადისკუსიო სივრცე, გააუმჯობესა მათი კომუნიკაცია              

ერთმანეთთან პოლიტიკური შეხედულებების სხვაობის მიუხედავად - მომზადდა და შედგა ორი დებატი, 

რომლებიც გადაიცა ლაივსტრიმით. დებატები გამოქვეყნდა ვებგვერდზე gurianews.com და მოკლე ანგარიშები 

გამოქვეყნდა საარჩევნო ჩანართში - 4 პუბლიკაცია;

 მისცა შესაძლებლობა გაეუმჯობესებინათ მედიატექნოლოგიებთან და აუდიტორიასთან კომუნიკაციის უნარ-

ჩვევები - დებატების, შეხვედრების, ინტელექტუალური თამაშები ორგანიზების და ჩატარების დროს, ასევე,                

ერთწუთიანი ვიდეორგოლებზე (4 ვიდეოკლიპი) მუშაობისას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოში     

დღეს არსებულ პოლარიზებულ გარემოში.



მადლობთ ყურადღებისთვის


